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INTRODUÇÃO 

 

A ouvidoria da Credi-Shop – Instituição de Pagamento, subordinada à 

Diretoria de Compliance e Ouvidoria, apresenta seu relatório referente às atividades 

desempenhadas no primeiro semestre de 2021, atendendo aos termos da Resolução 

do Banco Central do Brasil nº 28/2020. 

O relatório destaca as manifestações recebidas, os atendimentos prestados e 

a atuação da unidade no aprimoramento de serviços da Credi-Shop. 

 

Apresentação   

 

 Atuando desde 2016, a Ouvidoria da Credi-Shop foi desenvolvida com base 

na Resolução n.º 4433/15, do Conselho Monetário Nacional, passando a partir de 

Julho/2019 a atender as normativas aplicáveis às instituições de pagamento. A partir 

de 01.12.2020, passou a atender ao que rege a Resolução nº 28 do Banco Central 

do Brasil, que é específica para ouvidoria das instituições de pagamento. Tem como 

principal atribuição prestar atendimento de última instância aos clientes, atuando 

como canal de comunicação entre a instituição e seus usuários, facilitando a 

compreensão e o acesso às informações dos serviços prestados. 

 Nosso objetivo é acolher, analisar e direcionar de forma imparcial, toda e 

qualquer demanda recebida pelos clientes da Credi-Shop que não tiverem sua 

solicitação atendida pelos canais de atendimento primário da Credi-Shop, buscando 

a eficiência e efetividade dos serviços que são disponibilizados aos nossos clientes, 

que inclui tanto os proponentes ou portadores do cartão Credishop como também os 

estabelecimentos comerciais que compõe nossa rede credenciada. 

Com base na análise das chamadas e atendimentos recebidos, a Ouvidoria 

busca a melhoria dos processos, produtos e serviços da instituição. Atua de forma a 

conduzir as demandas dos clientes que não foram solucionadas pelos canais de 

atendimento primário da Credi-Shop. 

 

Sobre a Credi-Shop 

 

A Credi-Shop é uma empresa que atua desde novembro de 1999 no setor de 

meios de pagamento, tendo recebido autorização de funcionamento do Banco Central 

do Brasil em Julho/2019, para operar como instituição de pagamento emissora de 

instrumento de pagamento pós-pago (cartões de crédito). A empresa é sediada em 

Teresina – PI e as suas principais áreas de atuação são as regiões Norte e Nordeste 

do país. 

A rede de estabelecimentos comerciais filiados à Credi-Shop é bastante 

diversificada, englobando desde lojas de confecções, tecidos e calçados, 

supermercados, farmácias e restaurantes, até clínicas, hospitais, postos de 

combustíveis e autopeças. Com uma grande rede consolidada de estabelecimentos 



filiados, a Credi-Shop cresce a cada dia, atraindo novos associados e criando novos 

produtos. 

Missão 

Dar crédito com excelência e maximizar a satisfação dos nossos clientes internos e 

externos, primando pela qualidade de serviços e permanente atualização, evolução 

e inovação tecnológica, sobretudo na área de recursos humanos e zelando também 

pela responsabilidade social na região em que estiver presente. 

Visão 

Ser a melhor e maior referência em sistema de cartões de crédito das Regiões Norte 

e Nordeste do Brasil. 

Valores 

Procurar servir bem e da melhor forma possível seus clientes 

Otimizar os recursos físicos e tecnológicos com fins específicos 

Facilitar o acesso às informações relativas ao produto e suas vantagens 

Manter bom relacionamento Interpessoal 

 

Canais de Atendimento 

 

Central de Atendimento para 

Associados 

4020-1234 (Imperatriz e Capitais) 

0800 707 1234 (Demais Localidades) 

24 horas por dia, 7 dias por semana 

WhatsApp (86) 4020-1234 

 

Central para Estabelecimentos 

4020-1231 (Imperatriz e Capitais) 

0800 707 1231 (Demais Localidades) 

24 horas por dia, 7 dias por semana 

Central de Recuperação de Crédito 

(86) 2106-2345 (Teresina) 

0800 707 1235 (Demais Localidades) 

De segunda a sexta de 8h às 18h20 e 

aos sábados de 8h às 14h (exceto 

feriado) 

 

Ouvidoria 

0800 591 2019 (Todas as 

Localidades) 

De segunda a sexta de 8h às 18h 

(exceto feriado) 

 

 

Atendimento Presencial 

Lojas de atendimento da Credi-Shop e/ou através das lojas do Armazém Paraíba que 

possuem atendentes da Credi-Shop. 

 



Website 

www.credishop.com.br  

 

Aplicativo 

Android:  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cartoescredishop 

IOS: https://itunes.apple.com/us/app/cartões-

credishop/id1207822311?ls=1&mt=8 

 

Redes Sociais 

 

 

 

Cartão Credishop  @credishopcartoes  Cartão Credishop 

 

 

1. Análise dos atendimentos realizados pela ouvidoria 

 

Os atendimentos da Ouvidoria são realizados através do telefone 0800 591 

2019, de segunda a sexta das 8h às 18h (exceto feriado) e também por meio do site 

da Credi-Shop www.credishop.com.br/ouvidoria. 

No primeiro semestre de 2021 a Ouvidoria realizou 10.849 atendimentos, 

sendo destes, 10.847 atendimentos telefônicos, e 2 atendimentos de demandas via 

site. Houve um aumento de 12,79% comparado a quantidade de atendimentos 

realizados no semestre anterior, de 9.618 (Total de atendimentos realizados no 

semestre 2020.2). O aumento na quantidade de atendimentos realizados, pode ser 

atribuído à intensificação na retomada das atividades comerciais no país, após adoção 

de medidas de restrição ao funcionamento do comércio e de cuidado à saúde, em 

razão da Pandemia do CoronaVírus (Covid – 19). Devemos ressaltar que no montante 

de ligações recebidas aqui destacado, não estão contabilizados os atendimentos 

telefônicos não concluídos (por falha na telefonia ou sistêmica). Quando identificadas, 

estas situações são direcionadas à área de TI, para que identifiquem o motivo que 

possa ter ocasionado a irregularidade e realize as devidas tratativas. 

Em sua grande maioria, as demandas recebidas por telefone não se 

caracterizam como demandas próprias de Ouvidoria, pelo que são classificadas como 

Canal Inapropriado, e estão relacionadas aos atendimentos que deveriam ser 

prestados por nossos canais primários.  

As demandas típicas de Ouvidoria totalizaram 4 manifestações no período, 

e representam uma redução de 55,55% em relação ao semestre anterior, como pode 

ser observado na Tabela 1. 

http://www.credishop.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cartoescredishop
https://itunes.apple.com/us/app/cart%C3%B5es-credishop/id1207822311?ls=1&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/cart%C3%B5es-credishop/id1207822311?ls=1&mt=8
http://www.credishop.com.br/ouvidoria


Tabela 1 – Demandas recepcionadas pela ouvidoria 

Tipos de Demandas 2020.2 2021.1 

1. Denuncia 00 – 0% 01 – 0,01% 

2. Elogio 00 – 0% 00 – 0% 

3. Reclamação 08 – 0,08% 03 – 0,03% 

4. Solicitação 01 – 0,01% 00 – 0% 

5. Sugestão 00 – 0% 00 – 0% 

Total de Demandas de Ouvidoria  09 – 0,09% 04 – 0,04% 

6. Canal Inapropriado 9.609 – 99,91% 10.845 – 99,96% 

Total de Atendimentos Realizados 9.618 10.849 
(6) Refere-se as demandas atinentes à atuação dos canais primários de atendimento da instituição, fora 

do escopo de atribuição principal da Ouvidoria que é prestar atendimento de última instância. 

 

1.1 Distribuição das demandas de ouvidoria por assunto 

 Os assuntos que foram de manifestações na Ouvidoria no primeiro semestre 

de 2021 (4 manifestações) estão identificados na Tabela 2. Estas, tiveram sua devida 

análise e resposta enviada aos manifestantes demandados.  

Tabela 2 – Demandas de ouvidoria por assunto  

Demanda por Assunto Quantidade Representação 

Contato realizado por empresa terceirizada 01 12,5% 

Desbloqueio de cartão 01 12,5% 

Envio de contrato 01 12,5% 

Mau atendimento 01 12,5% 

Não reconhecimento de compra 01 12,5% 

Reativação de conta 01 12,5% 

Restituição de crédito 01 12,5% 

Tempo de espera para atendimento 01 12,5% 

Total 08 100% 
Fonte: Sistema Interno de Atendimento da Ouvidoria Credi-Shop 

*Uma mesma manifestação pode conter mais de um assunto 

 

1.2 Prazo médio de resposta ao cliente 

 O prazo médio de resposta às demandas atendidas na Ouvidoria durante o 

primeiro semestre de 2021, correspondeu a 7,25 dias úteis. No semestre anterior, a 

média apresentada era de 5,6 dias úteis. 

 Identificou-se que 75% das demandas foram atendidas entre 4 e 7 dias úteis. 

E 25% respondidas em até 10 dias úteis. Totalizando 100% das manifestações 

atendidas dentro do prazo regulamentar. 

Gráfico 1 – Prazo médio de Resolução das demandas de Ouvidoria 

 

Fonte: Sistema Interno de Atendimento da Ouvidoria 
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1.3 Distribuição das demandas de ouvidoria por canal de acesso 

Atualmente, a Ouvidoria da Credi-Shop não dispõe de estrutura para 

atendimento físico, que permita o cadastro de manifestações na modalidade 

presencial. Para o cadastro das manifestações, o manifestante deve buscar o 

atendimento telefônico da Ouvidoria, ou o acesso através do sítio eletrônico da Credi-

Shop. 

 

Gráfico 2 – Distribuição de demandas de ouvidoria por canal de acesso 

 

Fonte: Sistema Interno de Atendimento da Ouvidoria 

 

1.4 Distribuição das demandas de Ouvidoria classificadas por tipo de 

resolução  

Após análise e atendimento, as manifestações podem ser classificadas em 

Procedentes ou Improcedentes. A manifestação também pode ser Cancelada, quando 

não constar na demanda elementos mínimos necessários para análise, ou quando a 

tratativa para atendimento foge do escopo da Credi-Shop. Das manifestações 

recebidas durante o primeiro semestre de 2021, estas foram classificadas da seguinte 

forma, conforme Gráfico 3: 

Gráfico 3 – Classificação da Resolução das demandas de Ouvidoria 

 

Fonte: Sistema Interno de Atendimento da Ouvidoria 

 

1.5 Distribuição das demandas por área de atendimento  

Após análise e identificação do conteúdo da demanda a ser atendida, as 

manifestações são direcionadas às áreas de atendimento interno da Credi-Shop para 

que o devido parecer possa ser emitido. Para as demandas atendidas neste semestre, 
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37% delas foram direcionadas para a nossa Central de Atendimento. Todas as 

demandas estão agrupadas conforme gráfico a seguir: 

 

Gráfico 4 – Distribuição das demandas por área de atendimento 

 

Fonte: Sistema Interno de Atendimento da Ouvidoria 

 

1.6 Perfil dos clientes que buscam atendimento na ouvidoria 

Em análise do perfil dos clientes que buscaram atendimento da ouvidoria 

durante o primeiro semestre de 2021, destaca-se que 100% das demandas atendidas 

foram cadastradas por manifestantes de perfil pessoa física e que 75% delas, foram 

cadastradas por residentes do estado do Maranhão. Na Tabela 3 abaixo segue 

detalhamento por gênero, tipo, faixa etária e região. 

 

Tabela 3 – Análise de perfil de clientes 

Gênero 2020.2 2021.1 

Feminino 6 – 67% 3 – 75% 

Masculino 3 – 33% 1 – 25% 

Tipo de Pessoa 2020.2 2021.1 

Física 9 – 100% 4 – 100% 

Jurídica 0 – 0% 0 – 0% 

Faixa Etária 2020.2 2021.1 

Até 24 anos 0 – 0% 0 – 0% 

25 a 34 anos 0 – 0% 1 – 25% 

35 a 44 anos 1 – 11% 0 – 0% 

45 a 54 anos 2 – 22% 2 – 50% 

55 a 64 anos 1 – 11% 1 – 25% 

65 anos ou mais 5 – 56% 0 – 0% 

Região 2020.2 2021.1 

PI 2 – 22% 1 – 25% 

PA 0 – 0% 0 – 0% 

MA 7 – 78% 3 – 75% 

TO 0 – 0% 0 – 0% 
Fonte: Sistema Interno de Atendimento da Ouvidoria 
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1.7 Pesquisa de Satisfação 

 Embora a Credi-Shop não esteja sujeita às exigências da Circular n.º 3881/18, 

do Banco Central do Brasil, a Ouvidoria da Credi-Shop realiza Pesquisa de Satisfação 

com os manifestantes após o atendimento de suas demandas, possibilitando inclusive 

que os manifestantes possam realizar comentários complementares sobre o 

resultado apresentado. 

 A Ouvidoria aplica em sua pesquisa de satisfação 2 (dois) itens para aferir a 

satisfação do cliente com a Solução apresentada pela Ouvidoria, e para mensurar a 

Qualidade do atendimento prestado pela Ouvidoria. Tais itens são medidos em uma 

escala de 1 a 5, sendo 1 o nível de satisfação mais baixo e 5 o nível de satisfação 

mais alto. Com isso, sobre as manifestações recebidas, colhemos os seguintes 

resultados das pesquisas realizadas, conforme Tabela 4: 

 

Tabela 4 – Nível de Satisfação dos clientes com o atendimento 

da ouvidoria 

1.7.1 - Solução apresentada pela ouvidoria para a demanda 

Classificação Quantidade Representação 

Muito insatisfeito 01 25% 

Satisfeito 01 25% 

Muito satisfeito 01 25% 

Não aplicada 01 25% 

1.7.2 – Qualidade do atendimento prestado pela ouvidoria 

Classificação Quantidade Representação 

Muito insatisfeito 01 25% 

Satisfeito 01 25% 

Muito satisfeito 01 25% 

Não aplicada 01 25% 
Fonte: Sistema Interno de Atendimento da Ouvidoria 

 

1.8 Distribuição das demandas de Canal Inapropriado por assunto 

Considera-se como atendimento de Canal Inapropriado, as demandas 

recebidas pela Ouvidoria que não se enquadram na competência de atendimento de 

última instância, ou seja, referem-se a atendimentos primários da Credi-Shop, como 

centrais de atendimento, atendimento presencial, aplicativo, whatsapp e/ou site. 

Nos casos de atendimentos considerados como Canal Inapropriado, a 

Ouvidoria orienta o cliente e/ou realiza a transferência do contato telefônico para o 

canal apropriado referente ao atendimento da solicitação, seja a Central de 

Atendimento para Associados, Central de Atendimento para Estabelecimentos ou 

Central de Recuperação de Crédito, ou mesmo orientar sobre a possibilidade do 

cliente verificar a informação desejada através do Aplicativo, Whatsapp ou Site da 

Credi-Shop. 

Os assuntos que foram objeto de maior procura por atendimento 

caracterizado como Canal Inapropriado, no primeiro semestre de 2021, estão 

identificados na Tabela 5. 

 

 



Tabela 5 – Demandas de Canal Inapropriado por assunto 

Solicitação de Atendimento Quantidade Representação 

2ª Via de Extrato 468 4% 

Acordo de Parcelamento 628 6% 

Cancelamento de Seguro 562 5% 

Desbloqueio de Cartão 3.709 34% 

Detalhamento de Extrato 448 4% 

Disponibilidade do Cartão 506 5% 

Saldo para Compras 589 5% 

Saldo para Pagamento 636 6% 

Senha App/Site 498 5% 

Outras Solicitações 2.801 26% 

TOTAL  10.845 100% 
Fonte: Banco de Dados 

Houve um acréscimo de 12,86% dos atendimentos considerados como Canal 

Inapropriado, comparado com o semestre anterior. Vale ressaltar que o elevado 

índice tem como destaque para as solicitações de Desbloqueio de Cartão. O que pode 

estar relacionado à intensificação da retomada de serviços e atividades comerciais 

que estavam suspensos ou tiveram seu funcionamento de forma parcial, durante as 

medidas adotadas para a prevenção e combate à disseminação do CoronaVírus 

(Covid-19), como: atendimentos presenciais da Credi-Shop e Serviço de envio e 

entrega de correspondências (Correios). Uma vez que, por medida de prevenção à 

saúde, algumas autoridades governamentais determinaram a limitação do horário de 

funcionamento e/ou a suspensão temporária de atendimentos nos pontos presenciais 

em que, comumente, os clientes recebem e realizam o desbloqueio dos novos 

cartões. Como reflexo das interrupções, limitação e/ou suspensões temporárias 

destes serviços, houve um aumento na quantidade de ligações recebidas para este 

assunto, em vista dos clientes que solicitavam o desbloqueio do cartão após o ter 

recebido em seus endereços de correspondência. 

É importante destacar, que também houve uma crescente na quantidade de 

contatos telefônicos recebidos, por Canal Inapropriado, de clientes que buscavam 

informações acerca de credenciais de acesso ao Aplicativo Credi-Shop. Meio digital 

que a Credi-Shop disponibiliza para que os usuários do Cartão Credishop, possam 

acompanhar suas movimentações de crédito, consultar saldo para compras, realizar 

bloqueio ou desbloqueio de cartão. Entre outras funcionalidades disponíveis no 

Aplicativo. 

  

2. Demandas recepcionadas por meio do Sistema de Registro 

de Demandas do Cidadão (RDR) – Banco Central  

  

A Ouvidoria da Credi-Shop também é responsável pela análise e resposta às 

demandas dos clientes, cadastradas perante o Banco Central do Brasil, através do 

Sistema de Registro de Demandas do Cidadão (RDR). 

 No primeiro semestre de 2021 a Credi-Shop atendeu ao registro de 9 (nove) 

manifestações cadastradas no RDR. Em que sua análise e atendimento foram 

atendidas dentro do prazo determinado, em até 10 dias úteis. 

 



Tabela 6 – Demandas RDR por assunto 

Solicitação de Atendimento Quantidade Representação 

Análise de demonstrativo de crédito 01 8,33% 

Atualização de dado cadastral 02 8,33% 

Bloqueio temporário de cartão 01 8,33% 

Cancelamento de transação* 01 8,33% 

Compartilhamento de dado cadastral 01 8,33% 

Informes sobre SCR 03 8,33% 

Parcelamento de saldo devedor 01 8,33% 

Reanálise de cobertura de sinistro 01 8,33% 

Repasse de crédito a efetuar 01 8,33% 

Total 12 100% 
Fonte: Banco Central – RDR Sistema de Registro de Demanda do Cidadão 

*manifestação cadastrada por usuário que não é cliente Credi-Shop 
Uma mesma manifestação pode conter mais de um assunto abordado 

 

As demandas registradas no RDR são tratadas de acordo com o que rege a 

Carta Circular n.º 3729/14. Após verificação da resposta emitida pela Credi-Shop, o 

BACEN (Banco Central do Brasil) analisa e realiza a classificação final para a 

demanda. Esta classificação está apresentada conforme Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Classificação das demandas RDR 

Classificação Quantidade Representação 

Cancelada após resposta da IF/AC 01 20% 

Reclamação Regulada Procedente 01 20% 

Reclamação Não Regulada 03 60% 

Total 02 100% 
Fonte: Banco Central – RDR Sistema de Registro de Demanda do Cidadão 

*quatro demandas atendidas permanecem pendentes de avaliação por parte do Bacen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


